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P refabrykacja jest stosowana
w budownictwie przemysło-
wym, infrastrukturalnym, w bu-
dynkach handlowych i użytecz-

ności publicznej, a coraz częściej rów-
nież w budownictwie mieszkaniowym.
W ubiegłym wieku prefabrykacja bu-
dynków mieszkalnych była bardzo po-
pularna, niestety w latach dziewięćdzie-
siątych, głównie ze względów ekono-
micznych, ale i społecznych, gdyż koja-
rzona była z PRL-owskim budownic-
twem wielkopłytowym, została zanie-
chana. Obecnie obserwujemy odwrotny
trend. Zarówno projektanci, jak i wyko-
nawcy zaczynają doceniać prefabryka-
cję i ma ona aktualnie swój wielki come-
back w budownictwie mieszkaniowym.
Prefabrykacja ułatwia pracę wykonaw-
com oraz znacznie przyspiesza proces
budowy, pozwalając jednocześnie za-
chować bardzo dobrą jakość i estetykę
obiektu. Tendencjom wzrostowym zna-
czenia prefabrykacji w budownictwie
mieszkaniowym sprzyja koniunktura
na rynku oraz rządowe programy wspie-
rające zakup czy wynajem mieszkania.
Z danych GUS wynika, że w okresie
styczeń – wrzesień 2018 r. oddano do
użytkowania 129,7 tys. mieszkań, tj.
o 4,4% więcej niż przed rokiem.

Ściany
Główne elementy prefabrykowane sto-

sowane w budynkach mieszkalnych, to:
ściany; stropy; elementy klatki schodo-
wej; balkony. Przy konstrukcji szkieleto-
wej obiektu pojawiają się oczywiście tak-
że słupy i belki. Comfort S.A. ma wie-
loletnie doświadczenie w prefabrykacji
elementów ściennych. Dzięki współcze-
snym rozwiązaniom technologicznym
można niemalże dowolnie kształtować
nie tylko gabaryty ścian, ich kolor, ale
także fakturę. Ściany prefabrykowane
w budynkach mieszkalnych mogą stano-
wić elementy konstrukcyjne (ściany no-
śne) i być usztywnieniem przestrzen-
nym całego budynku, ale równie dobrze
sprawdzają się jako ściany osłonowe oraz

działowe. Przegrody wewnętrzne budyn-
ku to elementy jednowarstwowe, podob-
nie ściany oddzielenia pożarowego. Na-
tomiast ściany zewnętrzne są najczęściej
wielowarstwowe, tzw. sandwich, o róż-
nym współczynniku przenikania ciepła.
Ściany prefabrykowane wykonywane
w zakładzie prefabrykacji są elementa-
mi „na miarę”, każdorazowo dostoso-
wanymi do potrzeb danego projektu, ła-
twymi w montażu i atrakcyjnymi wizu-
alnie. Już na etapie produkcji mogą być
wyposażone we wszelkie niezbędne ak-
cesoria oraz instalacje (puszki i przewo-
dy elektryczne, elementy sieci wodno-
-kanalizacyjnej) oraz przejścia i otwory.
Dodatkową zaletą prefabrykowanych
ścian żelbetowych jest fakt, iż nie wy-
magają one tynkowania ani specjalnych
zabiegów konserwacyjnych podczas
użytkowania i eksploatacji.

Stropy i inne elementy
Stropy żelbetowe należą niewąt-

pliwie do jednych z najbardziej
pracochłonnych etapów budowy,
dlatego też nawet najgorętsi zwo-
lennicy betonu monolitycznego
wykorzystują w tej strefie prefa-
brykaty. Stropy prefabrykowane
produkowane są w wielu typach
i rodzajach. Pod względem geome-
trii przekroju poprzecznego moż-
na je podzielić na elementy płyto-
wo-żebrowe, które jednak niezwy-
kle rzadko stosuje się w budownic-
twie mieszkaniowym, płytowe
o całkowicie gładkiej powierzchni,
a także stropy gęstożebrowe wy-
konane z elementów małowy-
miarowych, popularne głównie
w budownictwie jednorodzinnym.
W budownictwie wielorodzinnym
możemy spotkać prefabrykaty
wielkopłytowe, tj. sprężone pły-
ty stropowe pełne i kanałowe.
Dzięki sprężeniu możliwa jest re-
alizacja stropów czy dachów o du-
żej rozpiętości (do 20 m) przy sto-
sunkowo niewielkich odkształ-

ceniach. Należy się jednak liczyć z ogra-
niczeniami dotyczącymi m.in. wykony-
wania otworów w tych stropach, ich cię-
cia oraz z koniecznością wykonania do-
lewek monolitycznych przy nieregular-
nym kształcie stropu. Na pograniczu mo-
nolitów i prefabrykatów znalazły swoje
miejsce płyty zespolone typu filigran.
Mimo że ich montaż nie jest tak wygod-
ny, jak płyt kanałowych, i nie obędzie się
bez podpór montażowych czy prac mo-
nolitycznych (układanie zbrojenia gór-
nego, zalewanie betonem), to są one bar-
dzo chętnie stosowane w budownictwie
mieszkaniowym. Pozwalają bowiem do-
wolnie kształtować powierzchnię stro-
pu. Zakład prefabrykacji bez problemu
wykona płyty prostokątne, trójkątne, łu-
kowe czy inne o nieregularnym kształ-
cie, wszystkie z niezbędnymi otworami.
W przypadku płyt zespolonych jedynym
ograniczeniem gabarytowym będą moż-
liwości transportowe.

Prefabrykacja
w budownictwie mieszkaniowym

Prefabrykowana płyta balkonowa

Prefabrykowany bieg schodowy z listwami
antypoślizgowymi
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Również żelbetowe biegi i spoczniki,
z uwagi na swą pracochłonność, są chęt-
nie prefabrykowane. Dzięki nowocze-
snej technologii zakłady prefabrykacji
oferują nie tylko proste biegi schodo-
we, ale rozszerzają swoją ofertę
o schody zabiegowe oraz o złożonych
kształtach. Powszechnie spotykanym
rozwiązaniem jest także łączenie biegu
ze spocznikiem (dolnym, górnym, cza-
sami zarówno dolnym, jak i górnym).
Ponadto wszystkie rodzaje schodów
można wykonywać w różnym standar-
dzie wykończenia: pod okładzinę na bu-
dowie lub „na gotowo” – w betonie ar-
chitektonicznym, piaskowane, szlifowa-
ne, z osadzonymi szynami antypoślizgo-
wymi, z akcesoriami umożliwiającymi
montaż balustrad czy też z okładziną.
Dotyczy to zarówno schodów we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych, wyko-
nywanych z betonu mrozoodpornego
i wodoszczelnego.

Kolejnym trudnym elementem kon-
strukcyjnym, stwarzającym sporo pro-
blemów na budowie są balkony. Ich pra-
widłowe wykonanie warunkuje nie tyl-
ko zmniejszenie strat ciepła w budynku,
ale i ryzyka kondensacji pary wodnej,
a tym samym zawilgocenia obiektu, wy-
stąpienia pleśni na stropach i ścianach,
czy uszkodzenia konstrukcji. Prefabry-
kacja znacznie ułatwia nie tylko konstru-
owanie balkonów, ale przede wszystkim
skutecznie rozwiązuje problem mostków
termicznych i odwodnienia. Comfort S.A.
produkuje płyty balkonowe o różnych
kształtach: narożne, ukosowane, za-
okrąglone etc. Nie ma także w zasadzie
ograniczeń dotyczących sposobu oraz
stopnia ich wykończenia. Płyty bal-
konowe mogą być produkowane z peł-
ną izolacją lub, najczęściej, jedynie
z łącznikami termoizolacyjnymi, tzw.
isokorbami, które skutecznie oddziela-
ją cieplnie zewnętrzne konstrukcje beto-
nowe od reszty budynku, eliminując
mostki termiczne i są już właściwie
w standardzie, jeśli chodzi o prefabryka-
cję balkonów. Popularne są zarówno
balkony z płyt pełnych, bez konieczno-
ści wykonywania nadbetonu, jak i pół-
prefabrykatów – dozbrajanych i dole-
wanych na budowie. Jeśli chodzi o wy-
kończenie, to spotyka się płyty do wy-
kończenia na budowie, ale częściej są
wykonywane w betonie licowym gład-

kim niewymagającym dodatkowych za-
biegów, bądź też z fakturą wynikającą
z wzoru na matrycy, czy z innymi struk-
turami antypoślizgowymi. Możliwa
do wykonania w zakładzie prefabryka-
cji jest także impregnacja elementów
oraz ich barwienie w masie. W efekcie
balkony opuszczają halę produkcyjną
zaimpregnowane, w dowolnej kolory-
styce. Comfort S.A. produkuje balko-
ny z różnego rodzaju odwodnieniem.
Podstawą jest oczywiście kształtowanie
spadku na warstwie konstrukcyjnej i ka-
pinosy, ale wbudowanie wpustów od-
wadniających czy formowanie obrzeża
wokół balkonu, tzw. aufkantung także
nie stanowi problemu. Warto podkreślić
fakt, iż odwodnienie do wbudowanych
spustów znacznie zwiększa estetykę
i zapobiega powstawaniu zacieków
na pionowych krawędziach balkonów.
Popularne jest także zabudowywanie
w prefabrykacie wszelkiego rodzaju ak-
cesoriów do montażu balustrad.

Łazienki modułowe
Projektanci coraz chętniej ekspery-

mentują z prefabrykacją. Pojawiają się
zatem niestandardowe elementy prefa-
brykowane, jak np. rzadko spotykane na
rynku polskim, ale powszechne na Za-
chodzie, prefabrykowane modułowe
łazienki. Comfort S.A. od kilkunastu
lat produkuje takie elementy z betonu
na bazie keramzytu. W czasie produkcji
prefabrykatów są one wyposażane stan-
dardowo we wszelkie instalacje – elek-
tryczne, c.o. i sanitarne. Gotowe prefa-

brykowane moduły są następnie wykła-
dane okładziną oraz wyposażane we
wszelką armaturę począwszy od umy-
walki i miski ustępowej, przez kabinę
natryskową, a skończywszy na lustrach
i wieszakach. Takie moduły, zabezpie-
czone przed działaniem czynników at-
mosferycznych, są dostarczane na bu-
dowę, montowane i, po podłączeniu do
sieci instalacyjnej w budynku, gotowe
do użytkowania.

Comfort S.A. wykonuje prefabryko-
wane elementy do budownictwa miesz-
kaniowego na indywiduale zamówienie.
Są to elementy każdorazowo dostoso-
wane do wymagań klienta zarówno pod
względem kształtu, wymiarów, sposo-
bu wykończenia, jak i parametrów tech-
nicznych, takich jak nośność, wytrzy-
małość czy ognioodporność. Firma uni-
ka standaryzacji kojarzonej z wspo-
mnianą już „wielką płytą” i nie produ-
kuje elementów „na magazyn”. Powta-
rzalność elementów, charakteryzująca
prefabrykację, ogranicza się tylko do te-
go jednego, konkretnego, w danej chwi-
li realizowanego obiektu, co sprawia, że
zachowuje on swoją indywidualność
i unikatowy charakter.
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Prefabrykowana łazienka – stan: a) surowy; b) po wykończeniu

a) b)


